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Bu protokol 5 sayfa ve 17 maddeden oluşur. Tekirdağ Namık Kemal Universitesi adına Universite

Rektorü i le Firma,{Kuruluş temsilcisi aras ında imzd,anır.

AMAC
MADDE 1: Bu protokol Tekirdağ Namık Kernal Ünivenitesi Murath Meslek Yüksekokulu (ı'ııO,a

kkndojisi Pıogramı, Muhasebe ve Vergi IJygulamaloıı Programı" İşlılıtu Yönclimi hograııu, Maliye

bogıaıııı ve Sosyal Givenlik Progıaıru'nda kayıtlı öğa,ıcilerin işbaşı eğitimi, mesleğe hazıılanm4

mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becenlenni arttırma ve mesleki becerilenni geliştirmeleri amacıyla

Tekrdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekoku|ları İ§yeri Mesleki Uygulamalar Eğitim

Yönergesi kapsamında hazırlanmış olup, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek

Yüksekokulu ile EUROTEC Mühendislik Plastiklqi San ve Tıc l.Ş firması arasrıüki işbirliği için

gerekli kurallan ve esaslan kapsar.

KAPSAM:

MADDE 2ı universitemiz Meslek Yüksekokulları örgün öğretim öğrencilerinin Meslek
Yüksekokulunca uygun bulunan kamVözel sektöre ait işyerlerinde yapacaklan "İ§yeri Eğitimi ve

İŞYeri UYgulamasr" deni eğitimleri ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, Mesleki Uygulama
EğitimIerinin baş[ama, yürütrne ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları kapsamaktadır.

üRı-ür:
}l DE 3:Bu protokolün htı.ktımleri protokoliım imzalandığı tarihten itibaren ve aksi belirtilmediği
müddetÇe geÇerlidiı Taraftar öğrenciler mağdur edilrnemek şartyla 3 ay öncesindan haber vermek suıetiyle
Mesleki Uygulamalı Eğitim programını sona erdirebi|irleı

SİJRE:

MADDE 4: Tekirdağ Namık kemal Ünivenitesi Muratlı Meslek yüksekokulu kimya Teknolğisi
hograıru, Muhasebe ve ver§ IJygulınulan hogram\ işlaııu yanaımı hogramı, Maliye programı
ve SosYal Güvenlİk hogranu'nda kayıtlı öğrencilerinin 2. Dönemin sonunda yaz stal ile başlar,
ikinci (2 ) sınıfın (3. ve 4. yarıyıl) Uygulama dersleri ile işyeri Eğitimi ve i§yeri Uygulaması
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eğitimlerinin ve seminerlerini kapsayarak 4. Yarıyıl sonu sınavlarrnm son günitıe kadar olan süreyi

kapsamaktadır. 3+1 Modelinİ uygulayacak programlar için 3. veya 4. Yanyılda haftanın 5 güniinü

kapsamaktadıı

UYG EĞİTiM KONTENJANI:

MADDE 5: Firma,/Kuru luşlar, bu protokolün imzalanması sonıasında uygulamalı eğtim için her yıl kaç

kontenjan tahsis edeceklenni Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne bildirir,

D MA
MADDE 6ı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu ve EI]ROTEC
Mühendislik plastiklei san ve nc A.ş. firmasının Eğitim Öğretim işbirliği Danışma kurulu,

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürtınün görevlendireceği

Müdür Yardımcısı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokutu ı(iıııya
Tbknolojİsİ Progroıru, Mulıasebe ve Vergi lJygulamaloıı Pıogranıı" İşl*ıu ranalni hogram, Maliye
hograıru ve Sosyal Güvenlik hogramı'nda Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu Öğretim Elemanı
ve EUROTEC Mühendislik Plastikleri San ve Tıc A.Ş. firmasının görevlendirdiği bir üyedeıı

oluŞmaktadıı Danışma Kurulu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu
Müdür Yaıdımcısının başkanlığında yılda en az iki kez toplanır Danışma Kurulı, EIJROTEC
Mühendİslİk Plastikleri Saıı- ve ra AŞ. firmasında yapılacak dersler ve seminerlerle ilgili
programlann hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini koordine edeı
Taraflar, ilgili ttlm iş ve işlemlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek yüksekokullan i§yeri
Mesleki UYgulamalar Yönergesi, §yen Mesleki Uygulamalar Eğitimi Esasları ile Tarafların
YükümlüIüklerine iıişkin SözlEme ve bu protokol hükümleri dahilinde yürütiir. SözlEme bu
protokolün ayrılmaz bir parçasıdır.

oG iL R
MADDE 7: tJygulamalı eğitim protokolünü imzalayan firmalar/kuruluşlar kontenjan taleplerini ilgili
Meslek Yüksekokulu Müdürlügüne bildirirler. Programa fazla talep olması halinde ilgili program

Bölüm BaŞkanı görüşü ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun kararı ile üst kontenjan
sınırlaması olabilir. Kesinleşmiş kontenjanlar ilgili MesIek Yüksekokuıu MüdürIüğü tarafından
akademik takvim dahilinde 2. Dönemın (Büar yarıyılı) sonunda ilan edilir.
Yönergede aÇıkÇa belirtilmiŞ asgari not ortaIamasına sahip ve uygulamalı eğitime katılmak üzere
baŞwran öğrenci Meslek Yüksekokulu Müdür yardımclsının başkanlığlnda, Program Bölüm Başkanı
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Ve Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından

mülakata alınarak Mesleki Uygulama Eğitimine alınıp alınmayacağı belirlenir.

Kontenjanlara göre ilgili komisyon tarafından seçilmiş öğrenciler Meslek Yüksekokulu yönetim

Kurulu tarafindan eğitime kabul edilir.

MADDE E: Mesleki Uygulama Eğitimi ilgili firmalarda "İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması" dersi

adı altında akademik takvime uygun olarak 3. ve/veya 4. Yarıyıl süresince |6 (l4+2) hafta"/sınav ve

haftada en az 3 gün süreyle yapılır Veva Öğrencilerin toplam 4 yarıyılın 3 yanyılında yeterli den

kredilerini tamamlamak şartıyla 3. veya 4. Yanyıllardan birinde haftada en az 5 gün süreyle tam

zamanlı olarak Mesleki Uygulama Eğitimleri (3+1Modeli) yapılır. Yukanda tanımı yapılan Mesleki

Uygulama Eğitiminin şekline ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verir.

Meslek Yüksekokullannda Uygulamalı Eğitimleri öğrencilere bir sçenek olarak sunulur ve eğitime

ara verilmeksizin önlisans programına paralel bir şekilde yürüttilür.

UYgulamalı eğitime giden öğrencilerin transkriptlerinde 3. velveya 4, yarıyılda Seçmeli "İşyeri Eğitimi
ve İ§Yeri Uygulaması I-If' derslen yer aIır, 3+1 modeli uygulayan programlarda kredilerini
tamamlamak şartıyla uygun seçmeli dersleri alırlar-

İŞYeri Eğitimi ve İŞyeri Uygulaması" na oZ8O oranında devam zorunludur. Devam zorunluluğunu

Yerine getiremeyen öğrenciler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile başarısz sayılır.
MADDE 9: Öğrencilere uygulamalı eğitim süresince Üniversite tarafindan herhangi bir ücret ödemesi

YaPılmaz. Öğrencilerin firma./kuruluş ile aralanndaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversite,ye

Ytlkümlülük getirmez. Firma./kuruluş ile öğrenci arasındaki ücret anlaşmasında Üniversite taraf
değildir.

ilgili ogrencilerden programa öngönilen sürede katılanlara EaRoTEc Mühendıslik plastiklqi san
ve Tİc A,Ş, firması tarafından ve 6l l l sayılı Kanunun 64. maddesine göre asgari ücretin net tutarının
%3o'undan az olmamak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde firma,fturuluş tarafından aylık ödeme

YaPılıı Ek olarak bu öğrencilerin EUROTEC Mühendislik Plastikteri Saı. ve Tic.,4.ş. firmasınırı
Yemekhane ve Personel servisi olanaklanndan, ayrıca çalışanlara verilen erzak yardımının da en az
yarısından (l /2 'sinden) faydalanmalan sağlanması bekleniı
AYrıca 55l0 saYılı "SosYal Sigortalar Kanunu"na göre öğrencilerin iş ve meslek hastalıklanna karşı
sigortalanması Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi tarafindan yapılacaktıı Ancak iş yennin
kusurundan dolaYı meYdana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur
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MADDE r0: Oğrenci|erin Suıav tanhleri Tekirdağ Namık Kemal Ünivenitesi Akademik Takümine göre

belirleniı Öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans Eğitim, Oğretim ve Sınav

Yönetmeliğine tabidir

MADDE l|: EUROTEC Mühenılis Iik Plastikleıi San ve Tic.4.Ş. firmasında öğrencilerden sorumlu

Elemanırı en az dört yıllık lisans mezunu olmalıdıı Aıcak lşyen Eğitim Sorumlusu olarak işyeri

uYgulamalannda EaROTEC Mühendislik Plastikleri San. ve Tic ,4.Ş. firma yetkililerinin uygun

gördüğü birim yöneticileri, tekniker vb. görevlendirilebiliı Firma denetim görevini yapacak olan

Mesleki Uygulama Eğitiminden Sorumlu Öğretim Elemanına görevini yapabilmesi için gerekli tiim

şartlan sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 12: Tekirdağ Namık Kemal Ünivenitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Kinıya TeJ<nolojisi

progroıru, Muhasebe ve verğ lJygulamalan programı, İşldmz yöndimi hogronu, Maliye hogramı
ve SosYal Güvenlİk Programı'nda kayıtlı öğrencileri, EI]ROTEC Mühendistik Plaslikleri San, ve Tic
,4.Ş. firmasında eğitime başlamadan önce "Belirli Süreli-Gönüllü Mesleki Uygulama Sözleşmesini" ni
imzalar.

MADDE 13ı Öğrenci İşyeri Uygulamalı Eğitimi oncesi staj uygulamasını birinci sırııfın ikinci yanyıl
(Bahar) sonunda en az 3o (otuz) iş günü olarak EaRoTEC Miihendislİk Ptasıiklerİ San, ve Tİc A,Ş,
firmasının uygun gördüğü birimlerde gerçekleştiriı EI]R7TEC Mühendİstİk Ptasıİkteri San ve Tİc
l.Ş. firmasında staj yapacak öğrenci sayısı ilgili kurum/firma tarafindan betirlenir Öğeııcilerin,
günlük olarak faaliyetlerini yazd,ıkları eğitim defterlerini, işyeri Mesleki Uygulama Eğitim sorumlusu
öğretim elemanları denetler.

MADDE 14: EUROTEC Mühendislik Plastikleri San ve Tıc. A.Ş. fırması yeni gelişen teknolojiler ile
ilgili olarak öğrencilere yılda en az bir defa seminer düzenleı Bu seminerlerin yeri Danışma Kurulu
tanfindan belirlenir.

Df 15: Genel çalışma koşulIarı, disiplin ve izinle ilgili olarak;

a. Öğrenciler, EUROTEC Mühendislik Plastikteri San ve I-ı,c A.Ş. firmasının ilgili
birimlerindeki çalışmaları süresince, işyeri çalışma koşullarına uyarlar ve işyerindeki
d i s i p l i n ve u},umu bozacak davranışlarda bulunamazlaı

b. Öğrenciler, üretime ve işyerinin tiim çalışmalarına katılırlar.

a, Öğrenciler, teorik ve uygulamalı çalışmaları süresince sendikal faaliyetlere katılamazlaı
b, sorunlu öğrenci, Mesleki uygulama Eğitim sorumlusu Öğretım Elemanı aracılığıyla

Danışma kurulu Başkanlığı'na biIdiriIir ve gereken durumlarda disiplin soruşturması,
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Yüksek Oğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre yapılır,

MADDf, 16: EUROTEC Mühendklik Plastikleri Saıl- ve Tıc.4.Ş. firmasının ilgili iş birimlerinden

herhangi birinin kapatılması halinde teorik ve uygulamah eğitimleı bu protokol esaslanna göre

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Murath Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun uygun

göreceği diğer kurumlarda yapılıı

cizr,i nir,ci, ricıni srnıa.n vE pATENT HAKLARININ KoRtJNMAsI
lttADDI] 17: Tekird ağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokutu Öğrencileri "İşyeri Eğitimi

ve İşyeri Uygulaması", dersi sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden itibaren beş yıl süreyle

yapılan eğitim sırasında öğrendikleri ilgili tiim ticari sırlan, mükelleflere ait bilgileri ve gizli belgeleri

koruyacaklarını kabul ve beyan ederler. Söz konusu koruma kapsamında, eğitim sırasında çalışma,

araşhrma-geliştirme ve endüstriyel uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yer almış olan

Program Öğrencileri;

- (a) Bu çalışmalar kapsamında hiç bir bilgiyi ifşa etmeyeceğini,

- (b) Eğitim ile ilgili olarak, kendisi tarafindan diişllnillmtlş olsun olmasın, firma,ikuruluşlar için ticari

slr niteliği taşlyan hiç bir bitgiyi üçüncü şahıslara beyan edemeyeceğini,

- (c) Eğitimi sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen tiim not, kayıt (bant, disk,

disket vb.) ve belgeleri firma,ikuruluşa teslim etrrıeyi,

- (d) Eğitimi sonrasında veya bitiminden önce eğitimden aynlmaları durumunda da geçerli otmak

tizere, firma,&uruluşlarla rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her

türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamayı kabul ve beyan ederler.

Bu maddenin uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli bildirimleri bu kişilere iletmek ve onlarla

Protokolün bir parçası sayılacak gerek[i yazı ve gizlilik anlaşmalannın yapılmasını programın

Uygulamadan Sorumlu Ögretim Elemanı sağlamakla yükümlüdür.

EUROTEC Milhendislik Plastikleri San ve rıü: A.Ş. firması iIe Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

birlikte işbu protokol hükii,rn leri çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek
Yüksekokulları İşyeri Mesleki Uygulamalan Yönergesi kapsamında uygu alı tim şartlannı kabul

ve taahhüt lUıt|zıı1
li

lu Başkan Vekili
dislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş, Teki

ümin ŞAHIN
ktörYönetim

EUROTEC
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